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INHOUD
DOELSTELLING
M.T.K. de IJselrijders stelt zich
ten doel het behartigen van de
belangen van het motorrijden in
het algemeen en het behartigen
van de belangen van de leden in
het bijzonder.
Dit trachten we te bereiken
(zelfstandig of in samenwerking
met andere clubs en het Landelijk
Overleg Orgaan Toerclubs, het
L.O.O.T.), door o.a.
het houden van toerritten en
het bezoeken van
evenementen. Dit alles
zoveel mogelijk in
clubverband;
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Koekstad Jubileum rit. ....................................... 4

Openingsrit 29 maart ....................................... 12

het bevorderen van een zo
correct mogelijk weggedrag;
de motorclub enkel en alleen
toegankelijk te laten zijn voor
motorrijders:
men kan dan ook alleen maar
lid worden wanneer men in
het bezit is van een geldig
motorrijbewijs. Dit om te
voorkomen dat onze club
hoofdzakelijk zou bestaan uit
leden die alleen een auto of
(brom)fiets besturen.

Tips voor het rijden in een groep. ..................... 14

Voorlopige Toerkalender 2015 ......................... 21

VOORWOORD
Hallo IJselrijders,
We hebben een fantastisch jubileumjaar gehad met veel evenementen die goed in de smaak vielen bij alle leden
met als uitsmijter het Jubileum feest in november
waar ook veel oud leden bij aanwezig waren.
Ongetwijfeld hebben jullie de verhalen gehoord en
gelezen en de foto’s bekeken. Er zijn zeer positieve
reacties ontvangen over het Feest. Geweldig.
Hiermee wil ik dan ook de jubileumcommissie
bedanken voor hun inzet en ik zou zeggen op naar
de 50 jaar (eerst nog de 45 jaar) maar dan toch op
naar een halve eeuw. Dat moet dan wel een groot
spektakel worden. Ik wil Peter en Ronald even
apart noemen zij hebben erg veel werk verricht voor
de feestavond. Het uitzoeken van adressen van oud
leden, locatie (DOKH2O) en een prima band. Daar is
erg veel tijd in gaan zitten. Prima gedaan.
De Nieuwjaarsreceptie op 25 januari j.l. was goed
bezocht en was erg gezellig.
Echte winter wil het nog niet worden maar op de avond dat de ALV werd
gehouden in de Lindeboom (30 januari) hebben we toch wel een
behoorlijk pak (je) sneeuw gehad. Het was glibberen en glijden naar huis
toe (op de fiets). Op de ALV hebben zich 3 personen aangemeld voor
het bestuur n.l. Peter, Ronald en Rene. Daar zijn we als bestuur erg blij
mee want vele handen …..
Van harte welkom in het bestuur.
Zondag 15 februari zijn we wezen klootschieten met 17 personen. Een
zeer geslaagde middag met erg mooi weer.
MTK de IJselrijders een club om trots op te zijn.
Groet,
Marian
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Bestuursvergaderingen

2015

Datum

Tijd

Plaats

13 maart
April geen vergadering

20:00 uur

Jose Maatman

30 oktober

ALV

De Lindeboom
---------

-------

Bestuursvergaderingen
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20:00 uur bij het desbetreffende
bestuurslid thuis. Voor het adres, zie pagina 0 van het digitale clubblad.
---------

-------

KORTINGEN VOOR LEDEN
Autobedrijf Slagter:

10% korting
De korting is op arbeidsloon en APK.

Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart.
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto.
---------

-------

KM-vergoeding 2015
De km-vergoeding voor 2015 is vastgesteld op € 0,11 per km
Vergoedingsfaktor km-vergoeding is vastgesteld op € 1,70.
Dit komt neer bij een verbruik van 1:15 met een literprijs van 1,70
op een vergoeding van 0,11 cent per kilometer.
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Verslag Klootschieten, zondag 15 februari
Het beloofde een erg mooie dag te worden voor een stevige wandeling met af en toe wat kloten gooien. En dat
is helemaal gelukt. Om 14.00 uur verzamelen bij de Lindeboom waar we lekker koffie hebben gedronken en
even bijgekletst, en natuurlijk zijn er altijd mensen die gewoon niet op tijd kunnen komen……
We waren met 17 t.w : Berna, Henk, Harry, Tonny, Marian, Dries, MauPi, Jan, Halit, Janberd, Zenna, Erwin,
Janna, Berta, Jaap. José en Francis. Berna had al een indeling gemaakt.

Team 1 :
Team 2 :
Team 3 :
Team 4 :

Dries, Erwin, Zenna, Tonny en Janberd
Harry, MauPi, José en Jan
Henk, Halit, Marian en Berta
Francis, Jaap, Janna en Berna

Nadat de eerste teams waren vertrokken begon ook meteen al de teamspirit te werken iedereen zat elkaar aan
te moedigen en de tegenstander te vertellen dat ze niet zo ver moesten gooien enz. Dat was ook toen de laatste
teams vertrokken. Het leek er in het begin op dat de tweede ploeg de eerste zou gaan inhalen, maar helaas
toen kwam de kloot die door Halit werd gegooid in wel een heel diepe sloot terecht en we zijn zeker 10-15
minuten bezig geweest om deze weer boven water te halen, maar helaas dat is niet gelukt. Hebben we mooie
nieuwe ballen en dan ……..
Er werd veel gelachen en een beetje getreiterd (maar dat hoort er bij) en zo kwamen we aan het eind van de
route weer bij de auto’s aan. Iedereen heeft veel plezier gehad en daar gaat het natuurlijk om.
Op naar de Lindeboom en het stamppottenbuffet. Daar hebben Jos en Marion zich bij ons gevoegd. Zodat we
met 19 personen aan het buffet zijn begonnen. Dat zag er allemaal heel erg lekker uit en dat was het ook.
Iedereen kon zich tegoed doen aan 3 verschillende soorten stamppotten en veel verschillende soorten vlees,
zuur enz. Was zeer smakelijk. Met natuurlijk lekker ijs toe, op aanraden van Harry onze ijsspecialist.
Nog even de uitslag :
Winnaar
team 1
Tweede
team 2
Derde
team 3
Vierde
team 4

86 worpen
87 worpen
89 worpen
101 worpen

Berna hartelijk bedankt voor het organiseren van het klootschieten en het heerlijke buffet.
Groet, Marian
Maart 2015
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MOTORspreekwoorden
Ik heb onderstaande “speekwoorden” gejat van de internetpagina van Gerrit Speek
o

Je bent nooit te oud om motor te rijden. NIET motor rijden daar wordt je oud van.

o

Als er weinig grip is, zijn je overlevingskansen omgekeerd evenredig aan je hellingshoek. Grote
hellingshoek, weinig overlevingskansen en vice versa.

o

Als het enige dat je in je spiegels kan zien de richting is vanwaar je komt, opgevuld met vonkjes, en het
enige dat je kunt horen geagiteerde woorden van je duopassagier, dan gaat er iets niet goed.

o

Als je op het linkerhandvat drukt, gaat de motor links. Druk je op het rechterhandvat, dan gaat de motor
rechts. Dat wil zeggen, tenzij je constant op het rechterhandvat drukt, dan ga je waarschijnlijk links
terwijl de motor onder je uit schiet.

o

Bedenk dat motorrijden niet per se gevaarlijk is... Crashen wel...

o

Blijf uit de mist. Het rode achterlichtje voor je, waarvan je denkt dat die van een andere motorrijder is
die je in kunt halen, kan het rode stuurboordlichtje zijn van een aangemeerde boot.

o

De enige keer dat je te veel brandstof hebt is wanneer je in brand staat.

o

Een goede beslissing neem je door ervaring. Jammer genoeg komt ervaring meestal door verkeerde
beslissingen.

o

Een goede rit is er een waar je bij vandaan kunt lopen. Een fantastische rit is er een waar je bij vandaan
kunt lopen en je motor weer kunt gebruiken.

o

Er zijn maar drie sporten: bergbeklimmen, stierenvechten en motorrijden. Al die andere zijn spelletjes.

o

Geduld is het vermogen je motor stationair te laten draaien terwijl je hem het liefst verschrikkelijk op
zijn staart zou trappen.

o

Het achterwiel is niks anders dan een grote ventilator om de rijder fris te houden en zijn achterwerk
relaxed. Twijfel? Kijk dan maar eens goed. Als het blokkeert of uitzwenkt zie je de rijder zweten en er
blijven kreukels in het zadel achter.

o

Het is altijd beter om aan de zijlijn te staan en te wensen dat je op de baan stond dan op de baan en te
wensen dat je aan de zijlijn stond.

o

Het is altijd een goed plan het uiteinde van je koplamp zo veel mogelijk vooruit te laten gaan.

o

Je kunt niet geraakt worden als je er simpelweg niet bent.

o

Je weet dat je middensteun naar beneden staat als je met een topsnelheid met 4000 rpm nergens komt.

o

Kijk om je heen. Er is altijd iets dat je gemist hebt.

o
o
o

Laat je motor je nergens heenbrengen waar je hersenen je niet vijf seconden eerder al heengebracht
hebben.
Leer van de fouten van anderen. Je leven is niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
Niemand heeft ooit iets te langzaam geraakt.

o

Onthoud dat zwaartekracht en centrifugaal kracht elkaars tegenovergestelde zijn. Spot er dus niet mee.

o

Probeer altijd het aantal keren dat je de motor parkeert gelijk te doen zijn aan het aantal keren dat je
hem gereden hebt.

o
o

'Oh Shit!' is usually the moment when your plan parts ways with reality
4 wheels move the body, 2 wheels move the soul

o

A man only needs 2 things: WD-40 and Duct-tape. If it doesn't move and it should: use WD-40. If it
moves, and it shouldn't: use Duct-tape

o

98% of all Harleys ever sold are still on the road. The other 2% made it home
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o

A good rider has balance, judgment, and good timing. So does a good lover dress for the crash, not the
ride

o

Everyone looks good riding a motorcycle, although for some, it requires a full-face helmet

o

Geez, that flew apart like a Chinese motorcycle!

o

God didn't create metal so that man could make paper clips

o

Gray-haired riders don't get that way from pure luck

o

I'm sometimes in error but never in doubt

o

If she changes her oil more often than she changes her mind, follow her

o

If you ride like there's no tomorrow there won't be

o

If you’re going to get off, stop first!

o

It's not what you ride, it's THAT you ride!

o

It's not what you ride, it's your attitude that it counts

o

Keep your bike in good repair: Motorcycle boots are NOT comfortable for walking

o

Patience is something you admire in the driver behind you and scorn in the one ahead

o

Pie and coffee are as important as petrol

o

Remember the time when sex was safe and motorcycles where dangerous

o

Riding faster than everyone else only guarantees you'll ride alone

o

Sometimes it takes a whole thankful of fuel before you can think straight

o

Sometimes the fastest way to get there is to stop for the night

o

There are drunken riders. There are old riders. There are NO old, drunk riders

o

You don't stop riding because you're getting old, but you get old when you stop riding

o

Young riders pick a destination and go... Old riders pick a direction and

Jan Korting
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Aanleveren kopij
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand
mailen naar: redactie@ijselrijders.nl
Het format is:
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij
doen de opmaak.

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat
aanleveren.
In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt,
niet verwerkt worden in het clubblad.

Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad
Deadline

Uitgave

20 maart 2015
20 april 2015
20 mei 2015
20 juni 2015
20 juli 2015
20 augustus 2015
20 september 2015
20 oktober 2015
20 november 2015

Maart 2015

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 42. Nr. 4
7 april 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 5
7 mei 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 6
7 juni 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 7
7 juli 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 8
7 augustus 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 9
7 september 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 10
7 oktober 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 11
7 november 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 12
7 december 2015
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JARIGEN februari
Francis Maatman
Jose Maatman
Jos Korting
Marcel Put
Marijn van der Giesen
Arthur Holthuis

Van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag
---------

-------

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden?
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze
club d.m.v. een contactavond, een clubblad
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit
of een clubactiviteit.

---------

-------

LID ZIEK???
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!!

BARBECUERIT van Jan Amelink op 17 augustus 2014
Maart 2015
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Checklist voor veilig motorrijden in het voorjaar
Eén blik naar buiten is voldoende: het voorjaar is begonnen. En dus begint het bij de fanatieke motorrijder te
kriebelen om weer op de tweewieler te stappen en de wind in de haren te voelen.
Maar de motor heeft wel de hele winter stil gestaan en daarom is het verstandig de boel goed te controleren.
Een korte checklist waarmee je in no time goed voorbereid de weg op kunt.
Check je kleding
Als de temperatuur omhoog schiet, doe je er goed aan je zomerse motorkleding van zolder te halen. Controleer
of het nog goed past en check voor slijtageplekken en eventueel vastlopende ritsen. Een vastzittende rits is
gemakkelijk verholpen met wat siliconenspray of kaarsvet. Heb je het in de zomer erg warm op de motor? Draag
dan warmte regulerende onderkleding zodat je lichaam droog blijft of een koelvest om je bovenlichaam te
verkoelen. Als je geen koelvest aan wilt schaffen, kun je ook een t-shirt nat maken voor hetzelfde effect.
Check je helm
Bekijk of je helm nog van voldoende kwaliteit is en of deze nog goed past. De gemiddelde levensduur van een
goede helm is vijf jaar. Heeft je helm onlangs een harde klap gemaakt? Laat hem dan altijd controleren. Dat je
aan de buitenkant niets ziet, wil niet zeggen dat de binnenkant niet beschadigd is. Sowieso is het verstandig je
helm iedere drie jaar te laten controleren op schade. Vervang je vizier direct als deze bekrast is, want dit zorgt
voor flinke visuele hinder. Controleer tot slot de ventilatie van de helm. Een goede ventilatie wordt vaak
onderschat, maar een verhit hoofd heeft een negatief effect op de rijconcentratie.
Check je gehoorbescherming
Of je nou zachte of harde oordoppen hebt, beide soorten hebben onderhoud nodig zodat ze niet vervuild raken
met zweet en oorsmeer. Slecht onderhoud van je doppen zorgt er niet alleen voor dat de dempers hun werk
minder goed doen, maar ook dat je oor kan gaan ontsteken door opgehoopt oorsmeer en andere viezigheid. De
meeste fabrikanten leveren een onderhoudsset bij de doppen met een reinigingsvloeistof en ‘prikker’ om de
dempers schoon te maken.
Check je verzekering
Als je jouw motor na de winter weer mee naar buiten neemt, is het belangrijk te controleren of de verzekering
nog in orde is. Bekijk goed of je verzekering nog niet is verlopen en of de dekking overeenkomt met je rijplannen
deze zomer. Als je bijvoorbeeld veel meer kilometers rijdt dan aangegeven, loop je het risico dat je verzekering
niets uitkeert bij een ongeval. Andersom – als je veel minder kilometers maakt dan aangegeven – kun je een
lagere premie krijgen. Er bestaan ook verzekeringen die je motor enkel in de zomer dekken. Handig als je het
voertuig in de winter toch niet gebruikt, maar let er dan wel op dat de verzekering weer is geactiveerd als je de
weg op gaat.
Check je banden
Controleer de banden op spanning en scheurtjes voordat je de weg op gaat en check of er nog voldoende profiel
op de banden zit.
De meeste landen in Europa hanteren een minimale profieldiepte van 1,6mm. De keuze voor een band is sterk
afhankelijk van je rijstijl en motor. Als je vaak dagtochten en lange ritten maakt, is een keuze voor een
sport/tourband meestal de beste. Moderne uitvoeringen van dit type banden geven een geweldige grip op
zowel droog als net wegdek en zijn behoorlijk slijtvast. Pers je alles uit iedere bocht, kies dan voor een
sportband en de bijbehorende optimale grip en stuurkarakter. Voor de ‘cruisers’ onder ons is snelheid geen
doel. Toch zijn de banden zeer bepalend voor het stuurkarakter, de stabiliteit en de veiligheid. Niet alle banden
passen bij iedere motor. Check daarom steeds of de band van je keuze geschikt is voor jouw motor.
Check je verlichting, vloeistoffen & ketting
Door de vochtigheid in de winter bestaat de kans dat de verlichting van je motor is aangetast. Het is daarom
slim even te controleren of alles nog naar behoren werkt. Bekijk ook meteen of de vloeistoffen als olie en
koelvloeistof voldoende zijn aangevuld en of de ketting en remschijven soepel lopen en niet aan slijtage
onderhevig zijn geweest. Tank verse benzine zodat alles lekker loopt en controleer of je accu nog voldoende
capaciteit heeft.
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Check de verkeersregels en de GPS
Zeker als je in de winter niet op pad bent gegaan, is het belangrijk jezelf even de tijd te gunnen om weer aan de
motor te wennen. Rijd zeker in het begin nog voorzichtiger dan anders om weer het juiste motorgevoel te
krijgen. Houd er rekening mee dat andere weggebruikers ook weer moeten wennen aan jouw aanwezigheid en
dan is het noodzakelijk dat je volledige controle over je motor hebt. Check daarom ook altijd of je alle
verkeersregels nog paraat hebt en er niets veranderd is. Diverse rijscholen hebben korte opfriscursussen voor
motorrijders die volledig voorbereid de weg op willen gaan. Update als laatst ook je gps-systeem. De kans is
groot dat er veranderingen zijn aangebracht in het wegennet en op deze manier kun je de mooiste routes
selecteren zonder vast te lopen.
Bron: LOOT Infowijzer
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Lifesaver
Kijk bij elke manoeuvre die je uitvoert niet alleen in je spiegels, maar ook over je schouder in de dode hoek. Dus
bij het veranderen van richting, maar ook bij het afremmen en stoppen. Deze check wordt in Amerika niet voor
niets de lifesaver genoemd; de laatste blik over je schouder alvorens van positie te veranderen. Dode hoeken
De spiegels van je motor hebben maar liefst drie dode hoeken. Een zit recht achter je. De andere twee zitten
links en rechts achter je, groot genoeg om een auto te verbergen als je de bocht wilt nemen of van rijstrook wilt
wisselen... Daarom is een blik over je schouder noodzakelijk.
Zeg wel: een blik. Je dient niet je hele hoofd te draaien, daarmee kun je de
stabiliteit van je motor in gevaar brengen en je aandacht wordt te lang van
wat er voor je gebeurt afgeleid. Alleen als je de snelheid en afstand van
andere voertuigen beter in wilt schatten, bijvoorbeeld bij het invoegen in het
verkeer, kun je je hoofd helemaal draaien. Ook kun je op deze manier beter
de snelheid en afstand van een auto achter je inschatten, bijvoorbeeld als je
voor hem af wilt slaan.
Kijk zo vaak als nodig is in je spiegels en in de dode hoek om je bewust te zijn
van wat er om je heen gebeurt, maar niet als het wegkijken van de voorkant
op zich al een gevaar vormt.
Het standaard advies voor een manoeuvre is: spiegels kijken, over je
schouder kijken, richting aangeven en verplaatsen.

Kijk over je schouder:
• bij het veranderen van positie
• voor je inhaalt
• bij het veranderen van rijstrook
• in de richting waarin je je wilt bewegen.
• in elke ruimte groot genoeg voor een voertuig om in te rijden (rotonde)
• bij het bewegen of draaien naar rechts (rechterschouder)
• bij het bewegen of draaien naar links (linkerschouder)
• voor afremmen en stoppen en voor wegrijden en accelereren

Als je wilt afslaan of een zijdelingse beweging wilt maken, al is het maar een halve meter, dien je altijd in je
spiegels en over je schouder te kijken. Kijk altijd in de richting van de beweging of draai.
Kijk je over je schouder als je al aan het manoeuvreren bent, dan is het te laat. Het moet vroeg genoeg genomen
worden zodat je nog op tijd je strategie kunt bepalen, maar niet zo vroeg dat iemand in de tussentijd weer in de
blinde hoek kan gaan zitten.
Een voordeel van de schouder check is dat ook het verkeer achter je kan zien dat je misschien iets van plan bent.
Rijdt iemand vlak achter je, dan kun je even demonstratief over je schouder kijken om aan te geven dat je hem
gezien hebt. Op deze manier kun je ook andere motorrijders in de gaten houden die achter je rijden en je
misschien willen passeren. Kijk je te vaak over je schouder, dan bestaat de kans dat je van je koers raakt of de
aandacht voor wat zich voor je afspeelt verslapt.
In sommige situaties is het af te raden over je schouder te kijken, bijvoorbeeld in dicht verkeer, bij hoge snelheid
of als je al je aandacht nodig hebt om het verkeer voor je in de gaten te houden. Komt er plotseling een auto uit
een zijweg schieten, dan dien je hier volledig op te kunnen reageren. Door regelmatig op de juiste (veilige)
momenten in je spiegels en over je schouder te kijken ben je je al bewust van wat er zich om je heen afspeelt. In
de tijd dat je over je schouder kijkt wordt je aandacht afgeleid van wat er zich voor je afspeelt en raak je
makkelijk uit koers.
Conclusie Een blik over je schouder (en uiteraard in je spiegels) is van levensgroot belang. Het juiste moment
om een schoudercheck uit te voeren is het moment waarop je al je aandacht niet per se vóór je nodig hebt. Je
kunt maar al te makkelijk precies op het verkeerde moment om je heen kijken. Zorg er dus voor dat je weet wat
zich om je heen afspeelt door regelmatig je spiegels en dode hoek te controleren.
Bron: LOOT Infowijzer
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Openingsrit, 29 maart a.s.
Zoals misschien wel bekend wil ik met de openings- en sluitingsrit iets “cultureels” doen. Dat betekent
in eerste instantie een bezoek aan een museum, maar als iemand een ander “cultureels” idee heeft –
laat het maar horen.
Voor de openingsrit van 2015 heb ik gekozen om naar het splinternieuwe Nationaal Militair Museum
(NMM) op het voormalige vliegbasis Soeterberg te gaan.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats Lindeboom (Aldi zijde) en met een korte rit wil ik
tegen 10.30 uur bij het museum zijn. De intree bedraagt €10.00 pp en iedereen moet maar op eigen
gelegenheid het museum door sloven. De “Rats, Kuch en Bonen” kunnen we in het restaurant van het
museum gebruiken.

Ergens na 14.00 uur wil ik de terugreis naar Schalkhaar weer aanvangen. Via de ons bekende binnen
wegen wil ik terugrijden. Terugkomst zal ergens tussen 16.00 en 17.00 uur zijn. Dan hebben we er 162
km. op zitten
Tot slot kijk ook maar even op de website van het museum – www.nmm.nl.

Tot ziens op zondag 29 maart a.s.
Jan Korting
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Overheid: gebruik motorfiets belangrijk in duurzame
mobiliteitsvisie
Op dit moment worden er door verschillende partijen onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid van
motoren, waaronder ook door, of in opdracht van de Nederlandse overheid. Een voorbeeld is het
strategisch plan verbetering verkeersveiligheid van motorrijders, waarin voor verschillende aspecten
(zoals infrastructuur, gedrag, regelgeving en techniek) wordt aangegeven waar de overheid potentieel
ziet. We kunnen daarbij onder andere denken aan de evaluatie van additionele rijopleidingen die
SWOV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft uitgevoerd, maar ook de
overheidssteun die dit ministerie geeft aan internationale initiatieven zoals het RIDERSCAN onderzoek
naar motorveiligheid.
De onderzoekstermijn van lopende initiatieven loopt echter binnenkort af, maar het ministerie van
Infrastructuur en Milieu is voornemens het onderzoek naar verkeersveiligheid voor motorrijders door
te zetten. De te verwachten doelen worden echter breder dan het alleen veiliger maken van het
motorrijden. Naast het doorzetten van de daling in het aantal motordoden, wordt het ook belangrijk
breder te kijken naar de (positieve) rol van de motor in het complete mobiliteits beleid. Dr. ir. Robert
Verweij (beleidsadviseur van het ministerie I&M en tevens motorrijder): "Natuurlijk is motorrijden
gevaarlijker dan autorijden, maar het heeft ook voordelen, zoals de inzet van motoren bij
congestieproblemen in de grote steden. Dit wordt ook door de overheid gezien, dus dat complete
pakket verdient aandacht in de nieuwe onderzoeken die we voor ogen hebben. Nederland heeft een
vooraanstaande rol als het gaat om onderzoek naar verkeersveiligheid in het algemeen en dat van
motorrijders en die rol moeten we behouden. De uitbreiding van alleen verkeersveiligheid naar
integraal onderzoek van mobiliteit moet daarom ook de positieve aspecten van motorrijden
meenemen."
Tijdens het European Motorcyclists' Forum, waar onderzoekers input vergaarden vanuit de industrie,
overheidsinstanties (Nederland was overigens de enigste nationale overheid die aanwezig
was) universteiten en de motorrijders community werd voorzichtig geconcludeerd dat verdere
verlaging van het risico wat motorrijden met zich meebrengt, ten kosten kan gaan van de vrijheid die
motorrijders voelen en willen blijven ervaren. Deelnemers aan de workshop concludeerden dat er nog
weldegelijk winst te behalen is op het gebied van motorverkeersveiligheid, maar er moet eerst
uitgezocht worden welke prijs we daarvoor willen betalen. Europese maatregelen zoals de derde
richtlijn rijbewijzen en het invoeren van de verplichting van ABS hebben heftige reacties opgewekt
onder motorrijders en associaties. Verdere maatregelen zoals het (in het weekend) afsluiten van
wegen zijn daardoor onwenselijk en er zal met nieuw onderzoek uitgewezen moeten worden welke
maatregelen wel succesvol zullen zijn. Hierbij kan ook gedacht worden aan innovaties vanuit de
industrie zelf, waaronder intelligente vervoerssystemen en andere veiligheidssystemen, gebieden die
ook bij auto's voor forse verlaging van het aantal ongevallen heeft gezorgd.
Bron: nieuwsmotor.nl
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TIPS VOOR HET RIJDEN IN EEN GROEP
1.

Vertrekken
1.1.
De voorrijder wacht tot iedereen op de motor zit en de weg vrij is om gezamenlijk te vertrekken.
Iedereen, ook elke passagier, schrijft zich in op de deelnemerslijst.
Elke deelnemende motorfiets begint met een volle tank brandstof.
De voorrijder informeert even naar de minimale afstand voordat er gestopt moet worden voor een
tankbeurt. (Denk aan kleine tankjes, grote verbruikers en niet volle tanks)
Als er routebeschrijvingen zijn uitgedeeld dan zorgt eenieder ervoor dat hij die tijdens de rit kan lezen,
zodat hij op elk moment weet waar op de routebeschrijving de groep is. Dit is nuttig voor het geval de
groep uiteenvalt. Is er geen routebeschrijving dan is een lijstje met wat plaatsnamen en de adressen van
pauzeplaatsen en of tankstopplaatsen aan te bevelen.
Verder is het hebben van een mobile telefoon bij de voorste en de achterste rijder erg nuttig waarbij zij
elkaar’s nummer in het geheugen hebben geprogrammeerd.
1.2.
Volgorde:
Vooraan rijden de minst ervaren en/of langzaamste rijders
Achteraan rijdt een ervaren rijder die zomogelijk de route kent

2.

Rijden in een groep vereist concentratie en discipline
Omdat elke deelnemer medeverantwoordelijk is om de groep bijeen te houden, dient hij of zij zich aan
de regels voor het in een groep rijden te houden.
Hij of zij dient ten alle tijde te weten wie er vóór - en wie er achter hem of haar rijdt; dit is vooral
belangrijk wanneer de groep door een andere groep wordt ingehaald of andersom. Weet wie er bij
horen en wie niet

3.

Volgen van de rijder voor je.
3.1.
Afstand tot de 1e motor (dit is de eerste die op iets onverwachts reageert)
De 1e motorrijder is degene die als eerste moet inspelen op het overige verkeer en tevens de juiste
navigatie moet voeren. Hij (of zij) moet dat onafhankelijk van de overige groepsleden doen. Houd
daarom iets meer afstand tot de eerste rijder dan dat u gewend bent tot een rijder elders in de groep.
De bekende 2 seconden regel moet voldoende zijn. Wees er ook bedacht op dat de 1e rijder plotseling
tot de conclusie komt dat hij (of zij) verkeerd gereden is en wil stoppen of omkeren.
3.2
Afstand tot je directe voorganger.
Net als in het autoverkeer geldt ook hier de zgn. 2-sec regel. Echter doordat je “baksteensgewijs” rijdt zit
er schuin rechts of links nog een motorrijder tussen. De 2 sec regel betreft dan ook motor die in rechte
rijrichting voor je rijdt. Dit is ook de motor waar je tegen op rijdt, mocht die plotseling stoppen, bv
omdat die onverwacht iets op de weg vóór hem of haar waarneemt.
3.3
Kijk verder dan één rijder voor je.
Door ook de rijders die vóór je directe voorganger rijden in de gaten te houden kun je beter anticiperen
op wat er komen gaat. B.v. een afslag (richtingaanwijzer) of een obstakel (drempel of punaise)

4.

Positie op de weg
4.1
Baksteensgewijs, maar niet in de dode hoek; kijk in spiegel van je voorganger.
En nu bedoel ik met voorganger de rijder die schuin voor je rijdt. Over de 2-sec-afstand hebben we het
al even gehad. Nu moet je via de spiegel van de schuin voor je rijdende motor in de ogen van diens
berijder kunnen kijken. Als dat niet het geval is dan zit je kennelijk in zijn of haar “dode hoek” en dat
betekent dat die voorganger jou mogelijk niet ziet, in ieder geval jouw ogen niet.

Het is duidelijk dat ook de stand van de spiegel van die voorganger erg belangrijk is. Het is dus een
samenspel tussen die 2 motoren en de spiegel van de voorste.
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Baksteensgewijs betekent ook dat wanneer de voorganger van positie op de weg verandert, b.v. omdat
zijn voorganger uit de rij gaat, alle volgers ook van positie veranderen opdat het oorspronkelijke
baksteenverband weer hersteld is.
5.

Snelheid waarmee de groep kan rijden
In principe bepaalt de “voorrijder” de snelheid en de rest volgt met dezelfde snelheid. Echter omdat elke
verstoring, ergens in de groep, de overige rijders doet afremmen zullen zij daarna weer moeten
versnellen om de “voorrijder” weer in te halen. De rijders in de groep ervaren dus, dat naarmate zij
verder achterin de groep rijden, zij harder moeten rijden dan de “voorrijder”. De “voorrijder” moet dus
via zijn spiegels in de gaten houden of de rijders achter hem of haar voldoende meekomen en zal zijn
snelheid zonodig neerwaarts moeten bijstellen.
Voor één of meer achter geraakte rijders geldt: Even snel inhalen alleen op de rechte stukken als die vrij
zijn en nooit zonder meer achter iemand aan rijden; je bent zelf verantwoordelijk, zelfs voor diegenen
die weer achter jou aan komen.
5.1
Snelheid en plaats in de groep
Iemand die nog weinig ervaring in het groepsrijden heeft of zo langzaam mogelijk wil rijden doet er goed
aan om zo ver mogelijk voorin de groep te rijden.

6.

Signalen van de voorrijder
Verbale communicatie van de “voorrijder” naar de groep en andersom is tijdens de rit vrijwel niet
mogelijk. Het moet dus gebeuren d.m.v. signalen. Signalen zijn afgesproken tekens en hebben dus voor
alle leden van de groep een eenduidige betekenis. Omdat er geen “weksignaal” bestaat, of het moet het
gebruik van de claxon zijn (wat overigens voor dat doel wettelijk niet toegestaan is), moet iedereen
gewoon de voorrijder als ware het een dirigent in de gaten houden.
Signalen die op mogelijke gevaren wijzen, zoals obstakels, slipgevaar, een paard, een loslopende hond,
of een onverwachte tegenligger moeten zoveel mogelijk aan elkaar doorgegeven worden .
Via een internetsite trof ik een aantal plaatjes met signalen waarvan ik de hier onderstaande voor ons
relevant acht:

Ik ga omkeren

Obstakels op de weg

Pas op gevaar

Richtingaanwijzers uitdoen
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7.

Inhalen en ingehaald worden
Inhalen kun je onderverdelen in
7.1
Inhalen op een weg met enkele rijstrook en inhalen op een weg met meer rijstroken.
7.1.1 Enkele rijstrook:
Voor de voorrijder geldt steeds: haal alleen in als er een aanmerkelijk snelheidsverschil is met het in te
halen voertuig EN er moet een geruime kans zijn dat de gehele groep kan inhalen vóórdat de volgende
afslag bereikt wordt. Haalt de voorrijder een groot voertuig in (bus of vrachtauto) dan is de kans groot
dat de rijders achter dat voertuig hun directe voorrijder niet meer kunnen zien. De rijder direct achter
het grote voertuig zal ook direct meer afstand tot dat voertuig moeten maken, met als gevolg dat de
groep uit elkaar gedreven wordt. Als de rijder die achter het “vreemde” voertuig moest blijven rijden,
omdat die rijder nog even niet inhalen kon, een “rechtse baksteen rijder” was dan zal die naar de linker
plaats willen opschuiven om zo beter langs het “vreemde” voertuig te kunnen kijken. Om voldoende
tussenafstand te blijven houden moeten dus alle volgende rijders van positie wisselen.
Natuurlijk kijkt elke rijder op zijn beurt uit of die veilig kan passeren.
7.1.2 Dubbele rijstrook:
Zodra de voorrijder wil gaan inhalen, dan maakt hij of zij dat kenbaar door één of twee keer met de
linker richtingaanwijzer te knipperen, maar gaat nog niet naar links. De achterste rijder reageert, zodra
die gezien heeft dat de linkerbaan voldoende vrij is, door eveneens de linker richtingaanwijzer uit te
steken en tevens naar de linker rijstrook te gaan. Dit is het signaal voor de gehele groep om en-bloc naar
links te gaan en eventueel te versnellen om het inhalen niet langer te laten duren dan nodig. Zodra de
gehele groep gepasseerd is gaat de achterste rijder weer naar rechts en dit is tevens het signaal voor de
overige rijders om en-bloc weer naar rechts te gaan. Op deze manier blijft de formatie van de groep
behouden terwijl tevens voor de overige weggebruikers duidelijk is dat het een “gesloten” groep
motorrijders betreft waar je maar beter niet tussen kunt gaan rijden.
7.2
Ingehaald worden op een weg met enkele rijstrook.
Als de groep de onderlinge afstand niet groter laat worden dan de 2 sec tot de
voorganger in rechte lijn dan zal een eventuele inhaler de groep als zodanig
herkennen en proberen de groep in één keer in te halen. Gebeurt dit niet, werk
dan zoveel mogelijk mee om de inhaler te laten passeren. Geef de inhaler zonodig
even een seintje zodat hij zich gezien weet en van hem verlangd wordt dat hij gaat
inhalen. Is de inhaler een (vreemde) motorrijder, pas dan op dat je die niet volgt,
denkende dat het iemand uit de groep is. Je zou zomaar met een verkeerde groep
kunnen gaan meerijden.
7.3
Elkaar niet inhalen.
Tenzij iemand naar voren wil rijden om bv de voorrijder te laten stoppen omdat ergens in de groep een
probleem is ontstaan, moeten de deelnemers elkaar niet inhalen.
Ook na een pauze is het nuttig om weer de oorspronkelijke volgorde aan te houden. Iedereen weet dan
direct dat alle deelnemers weer aanwezig zijn.

8.

De weg niet kwijt raken
8.1
Weet wie er voor - en wie er achter je rijdt.
Zorg ervoor dat je steeds achter dezelfde motor rijdt, je voorkomt dan dat wanneer er een “vreemde”
motor in de groep komt je per abuis deze motor volgt en je zo het contact met de groep kwijt raakt.
Iets dergelijks geldt ook voor degene die je via je spiegels in de gaten moet houden; ook daar kan een
“vreemde” motor rijden waardoor je onterecht de conclusie kan trekken dat de rest van de groep
correct volgt.
8.2
Als de volger niet meer volgt.
8.2.1 Bij verkeerslicht heeft de volger “rood”
Als je door het oranje verkeerslicht rijdt is de kans erg groot dat de volger voor rood komt te staan en
dus niet mee komt. Houdt in dat geval je spiegel in de gaten om vast te stellen of dat inderdaad zo is.
Kan niet iedereen tegelijk meekomen, dan zit er voor de doorrijders niets anders op dan dat de
eerstkomende veilige haven wordt opgezocht om het achteropkomende overige verkeer voorbij te laten
en te wachten op de achterblijvers. Volgt er eerst een afslag, voordat een “veilige haven” gevonden
werd, dan geldt hetgeen staat bij punt 8.2.5.
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Bedenk wel dat er eerst een serie andere voertuigen komen, omdat de overige verkeerslichten eerst
“groen” hebben gehad. Hier licht dus een zware taak voor de voorrijder; deze moet goed opletten of de
laatste rijder is meegekomen, wat erg moeilijk te zien is als bij het verkeerslicht rechtdoor gereden
werd.
Voor de voorrijder geldt dus: Probeer steeds bij het begin van de “groen-periode” door het verkeerslicht
te rijden en stop altijd voor “oranje”.
8.2.2 Bij afslaan kan volger niet mee omdat voorrang verleend moet worden.
Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij het verkeerslicht
8.2.3 De volger blijkt er op een doorgaande weg niet meer te zijn.
Zoals al eerder vermeld is het belangrijk dat een ieder uit de groep regelmatig via zeen spiegels
controleert of de volgers nog volgen. Als dat over een langere afstand zonder afslagen al niet meer het
geval is, mag je aannemen dat er wat aan de hand is, iemand kan pech krijgen, waardoor zijn volgers ook
stoppen. Als je dan ook stopt en een ieder vóór je kijkt ook frequent in zeen spiegel dan moet
automatisch binnen niet al te lange tijd ook de voorrijder stoppen
8.2.4 Waar stoppen om als wegwijzer voor de volger te dienen.
Zodra een volger niet meer volgt en de groep neemt ergens een afslag dan heeft de ontbrekende volger
een aanwijzing nodig omdat die anders onherroepelijk de groep mist.
De achterste van de nog complete groep blijft bij die afslag wachten op de ontbrekende rijder(s). Hij
moet daarvoor een, voor de ontbreken rijder(s), goed zichtbare plaats uitzoeken; zonodig zwaaiend met
een arm opdat de volger(s) hem niet over het hoofd zien. Vlak vóór of vlak na de afslag is dus een goed
punt, maar hij mag daarbij zichzelf of het overige verkeer niet in gevaar brengen.
8.2.5 En ander voertuig ontneemt het zicht naar achteren
Als er een “uitzicht belemmerend voertuig(en)” in de groep zit dan kan het gemakkelijk gebeuren dat de
achterste van de nog complete groep zijn volger onmogelijk kan zien. Deze achterste moet zich er dan
van bewust zijn dat de volgende zijn richtingaanwijzer niet ziet en dus de afslag kan missen. Hij moet
dan proberen bij de afslag de aandacht van de volger te trekken. Ook die volger moet weten dat hij zeen
voorganger niet kan zien vanwege dat “uitzicht belemmerende voertuig(en)”. Hij moet dus sterk
opletten of er mogelijk door de groep links of rechts afgeslagen wordt!
8.3
Wie rijdt er naar voren om de voorrijder te informeren? (de op één na achterste?)
8.4
Adres van stopplaats, tankstop en/of lunchpauze vooraf bekendmaken.
Als er gereden wordt in een groep zonder dat er voor iedereen een routebeschrijving is dan moet er op
zeen minst een lijstje met plaatsnamen zijn en adressen van stopplaatsen en tankstops zijn zodat ieder
die punten zelfstandig kan vinden. Ook een lijstje met gsm-nummers van de overige rijders in de groep
kan zeer nuttig zijn.
9.

Stoppen met een groep
9.1
Hoe opstellen bij stoppen voor VKL of VRW
Bij een verkeerslicht, of stoppen voor een voorrangsweg is het doorgaans nuttig om met twee-aan-twee
naast elkaar op te stellen. Zodra er weer gereden kan worden volgen er zo veel mogelijk rijders van de
groep. Natuurlijk is iedereen steeds zelf verantwoordelijk voor het veilig weer doorrijden
9.2
Waar wel en waar vooral niet stoppen
Met name de voorrijder zal zich
moeten realiseren dat als hij of zij
ergens wil gaan stoppen (zonder
dat dat verkeerstechnisch
noodzakelijk is) de overige rijders
datzelfde achter hem of haar gaan
doen. Daar moet dan wel zoveel
ruimte zijn dat er niemand op de
rijweg tot stilstand hoeft te komen.
Is die stopplaats bv een parkeerhaven dan moet zover mogelijk doorgereden worden om dan weer
schuin naar de weg toe tot stilstand te komen. Op die manier passen er zo veel mogelijk motoren op die
parkeerhaven. Voorwielen in vertrekrichting
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9.3
Parkeren
Voor het parkeren op stopplaatsen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de parkeerhaven. Rijdt achter de
voorrijder aan tot deze zijn motorfiets kennelijk ergens gaat parkeren en ga daar parallel naast staan
enz, steeds met de voorwielen in dezelfde richting als de voorrijder. Makkelijk als er straks weer
weggereden wordt en het geeft naar buiten toe een gedisciplineerde indruk.
9.4
Tanken
Realiseer je dat degene met de kleinste tankinhoud daarop ongeveer 150km kan rijden. Dat betekent
dat de groep en met name de voorrijder er vanuit gaat dat er na een tankstop zoeen 150km gereden kan
worden alvorens weer te tanken. Iedereen moet zich tijdens een tankstop dus afvragen of hij met de
resterende tankinhoud die 150km kan rijden en zo niet dan moet hij dus ook tanken
9.5
Omkeren
Als de voorrijder, of iemand anders uit de groep, zich realiseert dat hij een afslag
gemist heeft dan moet hij dat zo snel mogelijk kenbaar maken met teken voor
OMKEREN.
Af en toe een keer oefenen “keren op de weg” is altijd nuttig.
Ben je nog niet gevolgd in de foute weg, wacht dan geduldig vóór de afslag tot de rijder vóór je weer op
de goede route zit; houd de oorspronkelijke volgorde aan.
Zit er een zijspan in de groep, houd er dan rekening mee dat die altijd “over de bak” moet keren, dus
met een rechtse bak rechtsom; geef hem die ruimte.
10

Rijden op de autoweg
10.1 Rijdt niet te ver uit elkaar; houdt zo mogelijk de groep “gesloten”
Op de autoweg met dubbele rijbanen kan een groep motorrijders gemakkelijk als groep in zeen geheel
ingehaald worden, waardoor onderling zichtcontact binnen de groep behouden kan blijven. Zorg er dan
ook voor dat inhalende weggebruikers de groep als één geheel zien. Dit kan door er voor te zorgen dat
de onderlinge afstanden, zoals al eerder besproken niet te groot worden. Op deze wijze kan er ook
gemakkelijk door de groep ingehaald worden zoals reeds besproken bij “Inhalen op wegen met een
dubbele rijstrook”
10.2 Door de file rijden
Motorrijders mogen, zij het met een gering snelheidsverschil tussen de auto’s in een file doorrijden. Als
groep is dit ondoenlijk en zodra een groep dus bij een file aansluit en de voorste rijder besluit om door
de file heen te rijden dan is het verstandig dat een ieder op een veilige afstand volgt en zelfstandig
oplettend door de file rijdt. Eenmaal door de file kan een ieder met gematigde snelheid doorrijden tot
de groep zich weer geheel heeft geformeerd.
Zit er een zijspancombinatie in de groep, blijf dan als groep bij elkaar en sluit je aan in de file; een zijspan
kan niet tussen de auto’s doorrijden.

11

Rol van de achterste rijder
De achterste rijder vormt het sluitstuk van de groep. Zodra, meestal na elke afslag, de voorste rijder de
achterste kan zien is dat voor de voorste rijder het signaal dat de groep nog steeds compleet is en hij
dus kan doorrijden. Maak daar dus als voorrijder gebruik van!
Omdat de achterste rijder doorgaans een ervaren rijder is kan hij ook de rijstijl van de rijders vóór zich
beoordelen en zonodig, tijdens een stop, aanwijzingen geven.
In geval van een probleem, bv een pechgeval, is het erg nuttig dat zowel de voorste als de achterste
rijder over een ingeschakelde gsm-telefoon beschikken, waarbij zij elk het telefoonnummer van elkaar in
het geheugen hebben opgeslagen.
Natuurlijk wordt een pechvogel niet alleen achtergelaten als de groep verder moet en de pechvogel niet
verder kan.
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Overzicht verkeersboetes motorrijden 2015
De boetebedragen die vanaf 1 januari 2015 gelden zijn voor alle
rijbewijscategorieën gemiddeld 0,8% verhoogd ten opzichte van
2014 , volgens de overheid ligt dit aan toegepaste inflatiecorrectie.
Voor algemene overtredingen zijn er nieuwe standaardbedragen
ingevoerd, deze zijn hieronder in een lijst te vinden. Wil je bezwaar
aantekenen tegen een boete, dan is dit online of schriftelijk
mogelijk. Ook is het mogelijk om op de site van het OM het
boetebedrag zelf uit te rekenen.
BOETES VERKEERSREGELS
Bumperkleven:
Claxoneren op niet toegestane wijze:
Door rood bij verkeerslicht rijden:
Door rood knipperlicht bij overweg:
Geen richtingaanwijzer gebruiken waar nodig:
Geen voorrang verlenen bij een stopbord:
Geen voorrang verlenen bij haaientanden:
Inhalen vlak voor of op een zebrapad:
Inrijden waar dat verboden is:
Keren waar dat verboden is:
Kruispunt blokkeren:
Niet rechts houden op de weg:
Niet rijden op de daarvoor bestemde rijbaan:
Niet stoppen bij stopteken:
Niet stoppen voor stopstreep:
Niet voorsorteren op voorsorteerstrook:
Onnodig geluid/lawaai veroorzaken:
Op busbaan rijden:
Over de vluchtstrook rijden:
Overschrijden doorgetrokken streep:
Rechts inhalen:
Stilstaan met mogelijk gevaar voor anderen:
Stilstaan waar dat verboden is:
Tegen rijrichting inrijden:
volgt een dagvaarding.)
Teken tot snelheid minderen negeren:
Verplichte rijrichting negeren:

€ 280 tot € 700
€ 90
€ 230
€ 230
€ 90
€ 230
€ 230
€ 370
€ 90
€ 140
€ 230
€ 230
€ 230
€ 370
€ 140
€ 230
€ 370
€ 140
€ 370
€ 230
€ 230
€ 140
€ 90
€ 140 - (Op autoweg of autosnelweg (spookrijden)
€ 370
€ 90

BOETES KENTEKEN EN RIJBEWIJS
Als 17 jarige met rijbewijs een motorvoertuig besturen zonder de in de begeleiderspas vermelde
begeleider: € 140 (De politie doet ook melding aan het CBR. Het CBR kan het rijbewijs vervolgens
ongeldig verklaren)
Een rijbewijs dat meer dan een jaar verlopen is:
€ 340
Een rijbewijs dat minder dan een jaar verlopen is:
€ 90
Een rijbewijs dat niet behoorlijk leesbaar is:
€ 90
Een rijbewijs dat niet voldoet aan gestelde eisen:
€ 45
Geen verzekeringsbewijsn:
€ 550
Kentekenbewijs met foutieve gegevens:
€ 370
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Niet inleveren van een ingevorderd rijbewijs:
Niet kunnen tonen kentekenbewijs:
Niet kunnen tonen van rijbewijs:
Rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd/ingenomen:
BOETES TECHNISCHE MANKEMENTEN
Foutieve uitlaat:
Ondeugdelijke achterlichten:
Ondeugdelijke banden:
Ondeugdelijke kentekenplaat:
Ondeugdelijke knipperlichten:
Ondeugdelijke remlichten:
Ondeugdelijke verlichting:

€ 370
€ 45
€ 90
€ 370

€ 140
€ 45
€ 140 voor 1 band, € 210 voor 2.
€ 130
€ 90
€ 140
€ 140

Staatssecretaris Teeven heeft tegelijkertijd een voorstel ingediend in de Tweede Kamer om
boetebedragen van € 225,- of meer in termijnen te kunnen betalen. Op dit moment is dit niet mogelijk,
waardoor bij het niet kunnen betalen van een boete altijd een verhoging volgt, met uiteindelijke kans
op strafrechtelijke vervolging.
De bedragen bij de snelheidsovertredingen hieronder gelden voor de gemeten snelheid na correctie.
De correctie op de gemeten snelheid is: 0-100 km/h: 3 km, 101 -130 km/h: 4 km, 131 - 165 km/h: 5
km, 166 - 200 km/h: 6 km, 201 - 230 km/h 7 km, 230 en meer km/h: nnb/ Bij wegwerkzaamheden
zullen de boetes hoger uit vallen en bij staandehouding na een snelheidsovertreding van meer dan
100% van de toegestane snelheid is het mogelijk om ook het voertuig in beslag te nemen.
Bron: Nieuwsmotor.nl
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Toerkalender 2015
Datum

1

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

Openingsrit

06-apr-15

Paastoertocht

2

12-apr-15

Koekstadrit IJselrijders

3

26-apr-15

Lenterit

03-mei-15

Korte Zondag Ochtendrit

Jan Korting

Promotierit

Het Bestuur

Hemelvaartweekend

Henk Pasman
Henk Put

10-mei-15

5

14-mei-15

6

20-mei-15

Avondrit

25-mei-15

Voorjaarstocht

7

17-mei-15

10

€ 6,00

t/m

11-jun-15

MC FreeWheels

Avondvierdaagse

MC FreeWheels
Halit Aydin

Korte Zondag Ochtendrit

22-jun-15

t/m

26-jun-15

A4D IJselrijders

01-jul-15

t/m

03-jul-15

Avonddriedaagse

05-jul-15

11

19-jul-15

12

02-aug-15
09-aug-15

3 x 100 +
2 x 125

Regiorit
t/m

09-jul-15

Bevrijdingsrit

A4D Commissie
MTC Dalfsen
Regio overleg
MC Salland
Ton Korting
Jan Korting

Korte Zondag Ochtendrit
Cor Dalhuisen
Stoppelhaene

14

30-aug-15

15

12-sep-15

Advertentierit

13-sep-15

Herfsttoertocht

20-sep-15

Blauwe Bogen Rit
(Voorlopig)
Ponytoertocht

20-sep-15

€ 5,00

Avondvierdaagse (Voorlopig)

16-aug-15
29-aug-15

Koekstad commissie
RAM Raalte

14-jun-15

06-jul-15

13

150 / 250

Jos Korting

21-jun-15
9

Voorzitter
MC Salland

31-mei-15
08-jun-15

8

t/m

€ 10,00

Organisator

29-mrt-15

4

162

Kosten voor
inschrijving

RAM Raalte
Harry Koolhof
Advertentiecomm.
MTC Dalfsen
MC FreeWheels

16

27-sep-15

Jaap v.d Berge

17

11-okt-15

Cor Dalhuisen

18

25-okt-15

Sluitingsrit

Voorzitter

Raadpleeg altijd www.ijselrijders.nl/toerkalender.html voor de meest actuele gegevens.
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